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Hitzaldia 
Ebanjelioak profeta barri baten aurrean jarten gaitu: Nazare-
teko Jesus Jaunaren aurrean. Harengan sinisten dogunok ain-
tzat hartzen doguz haren berbak. Eta gaurkoan hauxe aurkitu 
geike: indar erraldoi hondatzaileak (eguzkia eta iretargia) 
amatatuko diran argitasunean dirala; eta hareen zerbitzari 
diran izarrak jausi egingo dirala. Horretarako Jesusek ez dau 
ezelango gerrarik egingo ez guda-iskilurik (armarik) erabiliko. 
Hareen hondamena ikusteko ez da behar bizikeraz aldatzea 
besterik. 
 

Baina bai gatx egiten jakula bizikeraz aldatzea! Lasai asko 
bizi gara hamarkada batzuk dirala; eralgiketa izugarrian bizi 
izan gara. Izadia (edo Natura) bera ere arriskuan jarteraino; 
hainbeste zoritxar sortuazo dau gure bizikereak gure inguruan 
(guduak, gosea, atzerriratzeak, errefuxiatuak, jasanezineko 
hondakin guneak eta abar eta abar). Eta eralgiketea murriztu 
egin behar dogula dinoskuenean, ez dogu sinisten (ez dogu 
onartu gura) hondamendira goazanik… 
 

Aspalditik jasaten dogu krisia. Aspalditik entzuten dogu he-
rrialde garatuek kontsumitzen dogun beste danok kontsumi-
tuko bagendu urte gitxiz iraungo geukela. Zenbat bider en-
tzun dogun lurra berotzen dihardugula eta han-hor-hemen 
sortzen diran hondamenak geure burugabekeriaren ondorio 
dirala… Baina entzungor egiten deutsegu. 
 

Jainkoagazko hartu-emon zintzoak gura doguzanok ostera 
Jesusi begira jarri, haren berbak eta bizikerea aintzat hartu 
eta geure bizikerea aldatu egin behar izango geuke. Aldakun-
tza honek gugan itxaropena biztuko leuke eta ebanjelioa po-
zez beterik bizi izango geuke eta zabaldu. 
 

Bat egingo geuke gure ondoan eta urrutiago ere txarto bizi 
diranekaz, ate-joka jatorkuzanekaz. Gure eralgiketea (edo 
kontsumoa) murriztu egingo geuke, eta, gainezka daukaguna, 
beste batzukaz partekatu. Hondakinak eurak ere murriztu 
egingo geukez eta birziklatzera eroan, eta Izadia errespetu 
handiagoz erabiliko geuke. 
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Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Kexati hutsak gara, Jesus, 
eta halan, kexati, jasoten dogu gure ahotsa, 
gure inguruko zuzengabekeria inori leporatuz 
eta bakotxak daukagun errua ukatuz. 
 
Oihuka daukagu Izadia minetan, 
ate-joka daukaguz errefuxiatuak eta iheslariak, 
laguntza eske daukaguz hainbeste behartsu 
eta duintasun bila txarto erabili ez gitxi. 
 
Emoiguzu, Jauna, ebanjelioaganako zaletasuna 
bertan aurkitu zaiguzan lagun 
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—Jesus Jauna, zure bizikereaz itxaropena biztu 
dozu gugan, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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suna eta behartsuenganako alkartasuna, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Atrazo artean bizi diran familien alde: otoitz 

egiteko uneak aurkitu daiezan eta, ebanjelioa 
eskuan, alkarri parkatzeko eta alkarrenga-
nako maitasuna indartzeko gauza izan daite-
zan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gure etxeetako zaharren, gaixoen eta umeen 

alde: ondo zainduta egon daitezan, maitatuak 
izan daitezan eta etxeko berotasunik falta ez 
dakien, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Gu guztion alde: sinismena eskertu daigun, bi-

zikera neurritsu eta banantzaileaz haren barri 
emonez, behartsuengana zabalik eta Izadia-
gazko errespetuz bizi izanez, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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Behar doguz geuk ere holango berbak. Entzun daiguzan arre-
taz. 
 
Daniel Profetearen liburutik   (Dn 12, 1-3) 
 
Aldi haretan, Mikael, aingeruen buruzagia eta zure herriaren 
zaindaria agertuko da. Larrialdia izango da, herriak izaten 
hasi ziranetik bardinik bakoa. Baina aldi haretan salbatuko da 
zure herria, biziaren liburuan euren izena idatzita daben guz-
tiak, hain zuzen ere. 
Iratzarri egingo dira hilobietan lo dagozan asko: batzuk betiko 
bizirako, besteak betiko lotsarako. Jakintsuek ortziaren disdi-
raz disdiratuko dabe, eta besteei bide zuzenean ibilten iraka-
tsi deutseenek izarrek lez betierean. 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
Opari eta eskeintzarietan baino Jesus Jaunagan ez ete dogu 
gure uste ona izan behar? Izan daigun uste on: Jesukristogan 
gauzatua dogu salbamena. Bizi izan gaitezan esker onez. 
 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 10, 11-14. 18) 
 
Senideok: Abadeak egunero dihardu bere kultu-zerbitzuan, 
pekatua ezelan ere kendu ezin daben opari berberak behin 
eta barriz eskeintzen. Kristo, ostera, pekatuakaitik opari bat 
bakarra eskeini ondoren, Jainkoaren eskumaldean jesarri zan 
behin betiko. Eta, orain, Jainkoak arerioak oinaurkitzat noiz 
jarriko deutsozan itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten 
bidez euren betera eroan ditu Jainkoarentzat behin betiko 
sagaratuak diranak. 
Holan bada, pekatuak parkaturik dagozanean, ez dago peka-
tuen parkamenerako opari beharrik. 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko azken 
aurreko domeka honetako liturgia ospatzera. 
Gure Elizbarrutia izango dogu gogoan, gure eliz-
tartasuna eskertzeko eta baita Elizeagaz eta 
Izadiagaz eta gure ondokoekaz daukaguzan be-
tebeharrak eta eurengandik hartzen doguzan 
pozak gogoan izateko. Ebanjelioaren argipean 
eta otoitz giroan ospatu daigun guzti hori. 
 
Sarrera-abestia 
 
ZEIN GOZO TA EDER DAN anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 

1 Gora bihotzak eta guztiok egin kantu 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 
 
2 Zabal gogoak Jaunaren hitza entzuteko 
bere nahia jakinik zuzen ibilteko. 

 

Damu-otoitza 
† Ondo bizi izan gureaz eragiten dogun txarkeria 
ezabatzeko Jesus Jaunagan jarri gura dogu uste 
ona. Hartu gaizala bere errukian: 
—Jesus Jauna, pobre bizi izanez pobreekaz bat 

egin zenduna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, handia izanik txiki egin eta libre 

bizi izan zinana, Kristo, erruki. 
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eta zeugan aurkitu daigun une guztietan 
Jainkoari zintzotasunez erantzuteko indarra. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 

 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
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Erantzun salmoa 
Sal 15, 5 eta 8. 9-10. 11 

 
 
R/. Zaindu nagizu, Jauna,  
babes bila nator-eta Zugana. 
 
Jauna da nire ondare eta edontzia; 
Zuk dozu eskuetan nire zoria. 
Begi aurrean ipinten dot beti Jauna; 
eskuman dodala, ez naiteke dardara. R/. 
 
Horregaitik, alai dot bihotza, pozik barrena, 
haragi honek ere bakean dau atsedena. 
Ez dozu-eta nire bizia Leizera jaurtiko, 
ezta zure zintzoa ustelak hartzen itziko. R/. 
 
Bizirako bidea erakutsiko deustazu: 
alaitasun betea zeure aurrean, 
betiko atseginak zeure eskuman. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Azpian eta zapalduta dagoanak badau egoera horretatik ur-
tengo dauan itxaropena, eta badaki adore berbak entzuten… 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
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Ebanjelioa 
 
Irudi ikaragarriak azalduko jakuz, baina handi-
kiek ez dabela beti irauten esateko. Egin deie-
gun harrera on itxaropenezko berboi Aleluia 
abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 13, 24-32) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
«Egun hareetan, larrialdi handiaren ondoren, 
eguzkia ilundu egingo da, iretargiak ez dau argi-
rik emongo, izarrak zerutik jausten hasiko dira 
eta ortziak dar-dar egingo dau. Orduan, Gizona-
ren Semea ikusiko dabe hodei artean ahalmen 
eta aintzaz beterik etorten; aingeruak bialduko 
ditu eta bere aukeratuak batuko lau haizeetatik, 
lur-muga batetik besteraino. 
Ikasi ikondoaren irudi honetatik: kimua barri-
tzen eta orria zabaltzen jakoneko, badakizue 
udea hur dala. Era berean, gauza horreek jazo-
ten ikustean, jakizue hur dala, ateetan, Gizona-
ren Semea. Benetan dinotsuet: Gizaldi honeta-
koak hil baino lehen jazoko dira gauza guztiok. 
Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire berbak ez 
dira bete barik igaroko. Baina zein egun eta or-
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dutan jazoko dan ez daki inork, ez zeruko ainge-
ruek, ez Semeak, Aitak baino». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Gaurko gure laguntza-konpromisua geure Elizbarru-
tiagazkoa izango da: parrokia guztiak alkarren la-
guntzan jarten gaitu eta alkarren arduraz. Esker 
onez emon daigun Elizbarrutirako izango dan diru-
laguntza. 
 
 
ESKARIAK 
 
†  Emon deioguzan Jainkoari eta gure Elizbarru-
tiari eskerrak sinistun egin gaituelako, eta aur-
keztu deioguzan Elizearen eta gu guztion beha-
rrizanak Jainko errukitsuari: 
 
—Erbestealdia, erasoa, morrontza, gerrak edo 

gabeziak sufritzen dabezanen alde: gure al-
karteetako ateak zabalik aurkitu daiezan eta 
gu guztion alkartasuna jaso daien, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Gure Elizbarrutiaren alde: eliztar guztiengan 

biztu eta sutu daian Ebanjelioaganako zaleta-


